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เป้าหมายของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
•	 เพื่อคุ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการเสียชีวิต	การบาดเจ็บ	และอันตรายในโรงเรียน
•	 เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ
•	 เพื่อปกป้องการลงทุนในภาคการศึกษา
•	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงและการฟื้นตัวของภาคการศึกษา

สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
ความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรยีน	ซึง่อยูภ่ายใต้นโยบายและการปฏบิตัด้ิานการศกึษา	มคีวามสอดคล้องกบัการบรหิารจดัการภยัพบิตัใินระดบั
ประเทศ,	ภูมิภาค,	จังหวัดและระดับพื้นที่รวมทั้งในโรงเรียน

กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน	ประกอบด้วยสามเสาหลัก	(Three	Pillars)	ได้แก่

1)	 อาคารสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียน	ที่ปลอดภัย	(Safer	Learning	Facilities)
2)	 การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา	(School	Disaster	Management)
3)	 การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ	(Risk	Reduction	and	Resilience	Education)

รากฐานของการวางแผนส�าหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงแบบภัยหลายชนิด	การวางแผนนี้ควร
เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาคและในระดับพื้นที่	 ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็น
ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายของภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวม	ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานที่ส�าคัญส�าหรับการ
วางแผนและการด�าเนินงาน

เป้าประสงค์
กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน	 มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยง
ของภัยทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษา	 โดยในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา	นักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กมารวมตัวกันเพื่อ

•	ปรับปรุงให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีบูรณาการไม่แบ่ง
แยกและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย

•	ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการด�าเนินงานที่ลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและความขัดแย้ง

•	 เพิ่มข้อมูลและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานเก่ียวกับภัย	 (เช่น	 ข้อมูล
เกีย่วกบัระบบการเตอืนภยัหลายชนิด	ข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งจากภยั
พิบัติ)

•	ส่งเสริมการลดความเส่ียงและความสามารถในการฟื้นตัวในภาคการ
ศึกษา	 ซึ่งรวมถึง	 การให้ความส�าคัญ	 กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ส�าคัญ	(เช่น	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	และกรอบการด�าเนินงานเซน
ไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	พ.ศ.	2558	–	2573)	

•	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานงานและเครือข่ายเพื่อความ
สามารถในการฟื้นตัวในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	
ระดับภูมิภาค	และระดับสากล

•	สร้างความเข้มแข็งให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่นเพ่ือป้องกันและลดความล่อแหลมต่อภัย	 ความเปราะ
บางต่อภัยและความเส่ียงทุกชนิด	 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
การเตรียมพร้อมเพื่อตอบโต้และฟื้นฟู	 และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัว
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หลักส�าคัญของความพยายามดังกล่าวน้ีคือ	 การตระหนักถึงความส�าคัญ
ของสทิธเิดก็ทีจ่ะมชีวีติรอด	ได้รบัการปกป้องคุม้ครอง	ได้รบัการศกึษาอย่าง
ต่อเนือ่ง	รวมทัง้สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วม	แนวทางดงักล่าวจงึเป็นแนวทางทีใ่ห้
เดก็เป็นศนูย์กลาง,	ไม่แบ่งแยก,	มส่ีวนร่วม	และตัง้อยูบ่นฐานของข้อมลูที่
มหีลกัฐานชดัเจน	เดก็ทกุคนควรได้รับการช่วยเหลอืให้มส่ีวนร่วมในทกุมติิ
ของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรยีน	ซึง่จะช่วยให้เดก็ได้รบัการคุ้มครอง
ทีด่ขีึน้	และเปิดโอกาสให้พลงั	ความรู	้และความคดิต่างๆ	ของเดก็เป็นตวั
ช่วยก�าหนดความยัง่ยนืในระยะยาว

กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน	 เป็นกรอบที่น�าการด�าเนินงาน
ด้านต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มาไว้ในภาพเดียวกัน	 โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้เครือ

ข่ายภาคการศึกษาท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และเพื่อเชื่อม
โยงแนวทางปฎบิติังานแบบเดยีวกนัทัง้ในระดบันานาชาต	ิ ระดบัภมูภิาค	
ระดบัประเทศ	และระดบัพืน้ทีใ่นทกุภาคส่วน

กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเป็นการน�าเป้าหมายของ	
Worldwide	Initiative	for	Safe	Schools	and	the	Global	Alliance	for	
Disaster	Risk	Reduction	and	Resilience	in	the	Education	Sector	
(GADRRRES)	มาปรบัให้เป็นแนวทางในการปฏบิตั	ิ กรอบนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่
ส่งเสรมิให้ความปลอดภัยในโรงเรยีนกลายเป็นประเดน็ทีมี่ความส�าคญัภาย
ใต้กรอบวาระการพฒันาและกรอบการลดความเส่ียงและความสามารถใน
การฟ้ืนตวัภายหลงัปี	ค.ศ.	2015	

• การเลือกพื้นที่สรางโรงเรียนที่ปลอดภัย
• กฎหมาย/ระเบียบควบคุมอาคาร

•  มาตรฐานการปฏิบัติ
• การออกเเบบอาคารตานภัยพิบัติ

เสาหลักที่ 1:
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย

•  การอบรมผูรับเหมากอสราง
•  การควบคุมการกอสรางอาคาร

• การควบคุมคุณภาพ
•  การสรางอาคารใหม

• การปรับปรุงตอเติมอาคาร

• การดูเเลรักษาอาคาร
• มาตรการลดความเสี่ยง
     ที่ไมใชโครงสราง
      • การปองกันอัคคีภัย

• การประเมินและการวางแผน
• การคุมครองดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

• ทักษะการตอบสนองและเสบียง
เสาหลักที่ 2:

การจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
• คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน

ที่เปนตัวเเทน/มีสวนรวม
• แผนการศึกษาตอเนื่อง

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
• การวางแผนฉุกเฉิน

• การสอดเเทรกและบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตร

• การอบรมครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เสาหลักที่ 3:

การศึกษาดานการลดความเสี่ยง
และการฟนตัว

• สารหลักที่ไดรับการเห็นชอบ
• การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม

อัธยาศัยและในชุมชน

• แผนภัยพิบัติ
ระดับครัวเรือน
• แผนกลับคืนสู

ครอบครัว
• การซอมหนีภัย

ในโรงเรียน 

      • การศึกษาเรื่องโครง
          สรางที่ปลอดภัย
• การกอสรางในฐานะที่
   เปนโอกาสทาง
    การศึกษา

• การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติหลายชนิด
• การวิเคราะหภาคการศึกษา

• การประเมินและวางแผนที่มีเด็กเปนศูนยกลาง

นโยบายและแผนภาคการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน
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สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

เสาหลักที่ 1: สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities):

ผู้มีบทบาทหลัก:	บุคลากร/หน่วยงานด้านการศึกษาและการวางแผน	สถาปนิก	วิศวกร	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	
บุคลากรโรงเรียน	และสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการตัดสินใจด้านการเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่ปลอดภัย	
การออกแบบ	การก่อสร้างและการดูแลรักษาโรงเรียน	(รวมถึงการเข้าถึงอาคารสถานที่และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกได้อย่างปลอดภัยและสม�่าเสมอ)

เสาหลักที่ 2: การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน (School Disaster Management):

ผู้มีบทบาทหลัก:	 ผู้บริหารภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด	 รวมทั้งชุมชนโรงเรียนใน
พื้นที่ซึ่งร่วมงานกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่	 	 ในระดับโรงเรียน	
ได้แก่	บคุลากรในโรงเรยีน	นกัเรยีนและผูป้กครองทีม่ส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมทางการเรยีน
ที่ปลอดภัย	ตัวอย่างกิจกรรม	เช่น	การประเมินและลดความเสี่ยงทางสังคมสิ่งแวดล้อม	สาธารณูปโภคและ
ความเสีย่งทีไ่ม่ใช่โครงสร้างและโดยการพฒันาศกัยภาพในการรบัมอืภยัพบิตั	ิและวางแผนการศกึษาต่อเนือ่ง

ความรับผิดชอบหลักส�าหรับโรงเรียนรัฐและเอกชน:

•	 เลอืกสถานทีต่ัง้โรงเรยีนทีป่ลอดภยั	ออกแบบและก่อสร้างโรงเรยีนให้สามารถ
ต้านทานภยัพบิตั	ิเพือ่ท�าให้โรงเรยีนทีส่ร้างใหม่ทกุแห่งเป็นโรงเรยีนปลอดภยั

•	 จดัท�าการประเมนิความปลอดภยั	และจดัท�าแผนเพือ่ปรับปรงุโครงสร้างหรอื
สร้างโรงเรียนใหม่แทนโรงเรียนเก่าที่ไม่ปลอดภัย	(รวมถึงการย้ายโรงเรียน)

•	 ลดความเสีย่งของอาคารสถานที	่โดยด�าเนินมาตรการทัง้ในเชงิโครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง	 เพื่อให้อาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยส�าหรับการเอาชีวิตรอดและการอพยพ

•	 การออกแบบและก่อสร้างอาคารและสิง่อ�านวยความสะดวกในโรงเรยีน	ควร
ค�านึงถึงความปลอดภัยและความเข้าถึงได้ง่ายของผู้พิการ	

•	 ออกแบบโรงเรยีนให้สามารถใช้เป็นศนูย์พักพงิชัว่คราวได้	หากมกีารวางแผน
ไว้ว่าโรงเรียนอาจต้องปรับใช้เป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวของชุมชน	 รวมทั้ง
วางแผนจดัหาอาคารเรยีนทดแทน	เพือ่ให้การเรยีนการสอนด�าเนนิไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง

•	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
•	 ให้หลักประกันว่า	การเข้าถึงโรงเรียนของเด็กๆ	ปลอดภัยจากความเสี่ยงทาง
กายภาพต่างๆ	เช่น	ทางเท้า	ถนนและสะพานข้ามแม่น�้า

•	 ปรับปรุงส่ิงอ�านวยความสะดวกเร่ืองน�้าสะอาดและสุขอนามัยเพื่อรองรับ
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้	(ตวัอย่างเช่น	ห้องสขุาทีใ่ช้ระบบกกัเก็บน�า้ฝนและ
ท่อน�้าที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ)

•	 จดัท�าโครงการท่ีตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ	เพือ่ส่งเสรมิความ
มัน่คงทางอาหาร	พลงังานและน�า้	(เช่น	ท�าการเกษตรโดยใช้น�า้ฝน	ตดิตัง้แผงโซ
ล่าเซลล์	การใช้พลังงานหมนุเวียน	และการท�าแปลงผกัสวนครวัในโรงเรยีน)	

•	 วางแผนการติดตามการจัดสรรงบประมาณและการดูแลรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง

•	 ป้องกันและตอบโต้ต่อการโจมตีสถานศึกษา	 รวมถึงการใช้โรงเรียนโดยกอง
ก�าลังติดก�าลังอาวุธ

ความรับผิดชอบหลัก:

•	 จดัตัง้คณะกรรมการระดับประเทศและระดบัจังหวดั	รวมทัง้แต่งตัง้ผูป้ระสาน
งานเต็มเวลาเพ่ือด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรยีน

•	 ระบุตวัผูป้ระสานงานหลกัในงานลดความเสีย่งภยัพบิตัแิละศกัยภาพในการฟ้ืน
ตวัในแต่ละโรงเรยีนและระดบัจงัหวดัเพือ่เข้ารบัการอบรมให้เป็นแกนน�างาน
ด้านความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรยีน

•	 จัดตั้ง	 ฝึกอบรม	 และจัดระบบติดตามและประเมินผลการท�างานของคณะ
กรรมการโรงเรียน	คณะกรรมการเหล่านีค้วรได้รบัการเสรมิพลังให้เป็นผูน้�าใน
การระบภุยัและจดัท�าแผนทีภ่ยัต่างๆ	 ในโรงเรยีนและชมุชน	 รวมทัง้วางแผน
ปฏบิตักิาร	จัดกิจกรรมลดความเสีย่งและการเตรยีมพร้อมรบัมอื		โดยกระตุน้
ให้บคุลากร	นกัเรยีน	 ผู้ปกครอง	 และสมาชิกในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในงาน
เหล่าน้ี

•	 จดัท�าแผนฉกุเฉินในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค	เพือ่สนบัสนนุการศกึษา
ต่อเนื่องโดยอ้างอิงจากมาตรฐานข้ันต�่าของเครือข่ายเพื่อการศึกษาใน
ภาวะฉุกเฉนิ	(Network	for	Education	in	Emergency	–	INEE)		โดยแผน
ฉบบันี	้ควรรวมถงึแผนงานและเกณฑ์ทีจ่ะจ�ากัดการใช้โรงเรยีนเป็นสถานพกัพงิ
ชัว่คราว

•	 จดัท�าแผนการศกึษาต่อเนือ่ง	(ตวัอย่างเช่น	ระบุสถานทีท่ีจ่ะใช้เป็นอาคารเรยีน
ชัว่คราว	และวิธีการเรียนการสอนทางเลอืก)

•	 ค�านงึถงึความต้องการของเดก็ก่อนวยัเรยีน	 เดก็ทีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน	 เดก็
พกิาร	รวมถงึเดก็หญิงและชาย

•	 เชือ่มโยงภาคการศกึษาและภาคการจดัการภยัพบิตัเิข้าด้วยกนั	และเชือ่มโยง
นโยบายและแผนด้านความปลอดภยัสาธารณะขององค์กรทางสงัคมทกุระดับ	
(ระดับประเทศ	ภมูภิาค	ท้องถ่ิน	และระดบัโรงเรยีน)	จดัตัง้เครอืข่ายเพือ่เชือ่ม
โยงการสือ่สารและการประสานงานข้ามภาคส่วน

•	 น�าขัน้ตอนมาตรฐานการปฏิบตังิาน	(Standard	Operation	Procedure)	ที่
เหมาะสมกบัภัยต่างๆ		ทัง้ท่ีมแีละไม่มีการเตอืนภยั	รวมถงึการก�าหนดเส้นทาง
หนภียั	จดุรวมพลทีป่ลอดภยั	การอพยพไปยงัจดุปลอดภยั	การจดัตัง้ศนูย์อพยพ	
การปิดกัน้ทางเข้าออก	และการคนืสูค่รอบครวัอย่างปลอดภยั	ปรบักระบวนการ
ด�าเนินงานทีเ่ป็นมาตรฐานให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรยีน

•	 เรยีนรูก้ฎแห่งความปลอดภัยส�าหรบัภยัแต่ละประเภท
•	 ให้โรงเรยีนมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างประสทิธภิาพของการเตอืนภัยล่วงหน้า
และระบบการปฎิบตักิารข้ันต้น

•	 ให้โรงเรยีนมีส่วนร่วมในการสร้างเครอืข่ายและความสามคัคทีางสงัคมและใน
กระบวนการสร้างสนัตภิาพ

•	 จัดกิจกรรมการซ้อมหนีภัยในโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่าง
สม�า่เสมอ	ประเมนิผลการฝึกซ้อมอย่างจรงิจงัและปรบัปรงุการเตรยีมพร้อม
รบัมือภยัพบิติั
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เสาหลักที่ 3: การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ  
(Risk Reduction and Resilience Education): 

ผู้มีบทบาทหลัก:	 ผู้จัดท�าหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน	 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	 ผู้อบรมครู	 คร	ู
กลุ่มเยาวชน	 ผู้น�าในการจัดกิจกรรมเยาวชน	 และนักเรียน	 ที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้ม
แข็งให้กับวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและมีความสามารถในการรู้รับปรับตัวและพื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ	

ความรับผิดชอบหลัก:

•	 จดัท�าและส่งเสริมการเผยแพร่สารส�าคัญ	(key	messages)	ส�าหรับครวัเรือน
เรือ่งลดความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละความสามารถในการรูร้บัปรบัตวัและฟ้ืนคนื
กลบั	 (resilience)	 สารส�าคญัเหล่านีจ้ะเป็นข้อมลูพ้ืนฐานทีส่�าคญัส�าหรบัการ
ศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน	รวมทัง้เป็นเนือ้หาส�าหรับสือ่รณรงค์
สร้างความตระหนกัส�าหรับสาธารณะ

•	 ให้นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมลดความเสี่ยงในชีวิตจริง	 เช่น	 การ
ประเมินความเส่ียงภัย	การจดัท�าแผนฉกุเฉนิของโรงเรยีน	และการซ้อมหนภียั

•	 จดัท�า	“ขอบข่ายและล�าดับการเรยีนรู”้	(scope	and	sequence)	ให้น�าไปสู่
ผลสมัฤทธิจ์ากการเรยีนรูแ้ละสมรรถภาพในการบรูณาการเรือ่งการลดความ
เสีย่งและการฟ้ืนตวัเข้าสู่หลกัสตูรการเรยีนการสอนในทุกระดบัช้ัน

•	 สอดแทรกการลดความเสีย่งเข้าไปในหลักสูตรและให้แนวทางส�าหรับการบรูณา
การเรือ่งการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละความสามารถในการฟ้ืนตวัเข้าไปใน
รายวชิาทีเ่กีย่วข้อง

•	 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส�าหรับครูและนักเรียน	 โดยให้
ครอบคลุมทุกมิติของการเรยีนการสอนเรือ่งการลดความเสีย่ง	ดงันี:้	

◌	การวเิคราะห์ความเสีย่งภัยพบิตัขิองภยัหลายชนดิ	(Multi-hazard	risk	analysis)	
ซึง่รวมถงึภัยพบัิตทิางธรรมชาตแิละภยัจากมอืมนษุย์	ความรุนแรง	และความขดั
แย้งทางอาวธุ	

◌	ท�าความเข้าใจปัจจยัเสีย่งและมาตรการบรรเทาความเส่ียง	
◌	จดัท�าสารส�าคญัเพ่ือความปลอดภยัและการเตรียมพร้อมและเผยแพร่สารส�าคัญ

เหล่านัน้
◌	เสริมสร้างศกัยภาพด้านการลดความเสีย่งให้ชุมชน
◌	พัฒนาเครือข่ายทางสังคมและสร้างวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความ

สามารถในการรู้รับปรับตัวและฟ้ืนคืนกลบั	

•	 จัดท�าแนวทางการสอนแบบคิดเชงิวเิคราะห์เกีย่วกบัภัยต่าง	ๆ
•	 อบรมครทูัง้ก่อนบรรจเุข้าท�างาน	และระหว่างท�างานในเร่ืองสือ่การสอนการ
และวธีิการสอนเรือ่งลดความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

•	 จดัท�ายุทธศาสตร์เพือ่กระตุน้ให้ครูบูรณาการเนือ้หาเหล่านีเ้ข้าไปในหลกัสตูร
แกนกลาง	 รวมทัง้หลกัสตูรการศกึษานอกระบบโรงเรยีน	 และกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรร่วมกับชมุชน
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ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนและความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) พ.ศ. 2558 - 2573 และกรอบการด�าเนินงานเซนได 
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าไปในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายและการลดความเส่ียงภัยพิบัติเรื่อง
การลดความเสี่ยง	ได้แก่

1)	ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาของเด็กอย่างเท่าเทียม	ไม่เลือกปฏิบัติและปลอดภัย

2)	พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน	กลไกและเครือข่ายประสานงาน	รวมทั้งศักยภาพระดับประเทศในการสร้างความสามารถในการรู้รับปรับตัวและ
ฟื้นคืนกลับ	(resilience)	จากภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ภาคการศึกษาทั้งในระดับนานาชาติ	ระดับชาติ	ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น	

3)	บรูณาการแนวทางการลดความเสีย่งเข้าไปในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการเตรยีมพร้อมรบัภยัฉกุเฉนิ	การตอบสนองและการฟ้ืนฟจูากภยัพบิตัใินภาคการศกึษา

4)	ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด�าเนินงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความขัดแย้ง

5)	 เพิ่มจ�านวนและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับภัย	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าส�าหรับภัยหลายชนิด	 (multi-hazard	
early	warning	system)	และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติ

เป้าหมาย 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่  (1.4, 1.5)

เป้าหมาย 3 รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (3.3, 3d)

เป้าหมาย 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (4.1, 4.7, 4.a)

เป้าหมาย 6 รับรองการมีน�้าใช้ การจัดการน�้าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (6.2, 6.4, 6.a, 6.b)

เป้าหมาย 9 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีพ่ร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอตุสาหกรรมอย่างย่ังยนืและท่ัวถึง และสนบัสนุนนวตักรรม (9.1, 9.4, 9.a)

เป้าหมาย 10 ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในประทศและระหว่างประเทศ (10.3, 10.7) 

เป้าหมาย 11 ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.5, 11.6, 11.b. 11.c) 

เป้าหมาย 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (12.5, 12.8)

เป้าหมาย 13 ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (13.1, 13.3, 13.b)

เป้าหมาย 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (16.1, 16.7)

เป้าหมาย 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (17l.16, 17.17, 17.18, 17.19)

การตีความกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 –  2573:
เป้าหมายหลัก 7 ประการของกรอบการด�าเนินงานเซนไดกับภาคการศึกษา

เป้าหมายหลัก 7 ประการของกรอบเซนได พันธกิจส�าหรับภาคการศึกษา

1. อัตราการเสียชีวติจากภัยพบิติัของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉล่ียการเสียชีวติจากภยัพบัิตต่ิอ

อตัราการเสียชีวิตของประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563– 2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉล่ียระหว่างปี 2548 - 2558

ลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

ผลกระทบจากภัยอันตรายในโรงเรียน

• 2. จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉลี่ยของผู้ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563– 2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2548 

- 2558   

ลดจ�านวนเดก็นักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบ

จากภัยพบิติัในทกุขนาดอย่างมีนยัส�าคัญ

3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลก 

ภายในปี พ.ศ. 2573

ลดความสูญเสียของการลงทุนทางการ

ศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของภัย

4. สาธารณูปโภคทีส่�าคัญ และบริการสาธารณะพืน้ฐาน ได้แก่ สถานพยาบาลและสถานศกึษาได้รับความเสียหายจากภัยพบิติัลด

ลงอย่างเป็นรูปธรรม จากการพฒันาความพร้อมในการรับมอืและฟ้ืนกลบัได้อย่างรวดเรว็เม่ือเกิดภยัพบิตั ิภายในปี พ.ศ. 2573

ลดจ�านวนวันปิดเรียนเนื่องจากผลกระ

ทบของภัย

5. จ�านวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

ภายในปี พ.ศ. 2563

ประเทศมียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัย

พิบัติในภาคการศึกษา

6. มีการยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศก�าลังพัฒนา ด้วยการให้การสนับสนุนการด�าเนินการตาม

กรอบนี้ในระดับชาติที่เพียงพอและยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

แต่ละประเทศท�างานร่วมกันเพือ่บรรลุเป้า

หมายความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรียน

7. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

ภายในปี พ.ศ. 2573

โรงเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ระบบการ

เตือนภัยล่วงหน้า
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กรอบการด�าเนินงานเซนไดว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและพันธกิจหลัก

พันธกิจหลักของกรอบเซนได พันธกิจส�าหรับภาคการศึกษา

พันธกิจ 1 
เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

• แนวทางที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติในการด�าเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นรากฐาน

ที่ส�าคัญส�าหรับการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับให้

เข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานด้านการศึกษา

• มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางในทุกระดับของภาคการศึกษา

• มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงแบบครอบคลุมภัยหลายชนิดเพื่อวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง

ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา

• มีการจัดท�าแผนอย่างเป็นระบบในการประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของการซ่อมแซมโรงเรียนและสร้างโรงเรียนใหม่

ทดแทนโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย และด�าเนินการตามแผน

• หน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติและหน่วยงานด้านการศึกษา ได้รับรองสารส�าคัญที่เน้นการปฏิบัติและมีหลักฐาน

รับรอง เพื่อใช้เป็นเนื้อหาหลักส�าหรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

• หน่วยงานด้านการศึกษามีการสอดแทรกการศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและ

ฟื้นคืนกลับ (Risk Reduction and Resilience - RRR) ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งรวมถึง (แต่

ไม่จ�ากัดเฉพาะ) การศึกษาเรื่องสภาพภูมิอากาศ การศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การศึกษาเรื่องความ

เสี่ยงต่อสถานการณ์ขัดแย้ง เป็นต้น

• โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงและความสามารถในการรู้รับปรับตัวฟื้นคืนกลับผ่านการศึกษา

นอกระบบ ซึ่งอาจรวมถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน กิจกรรมชมรม การรวมกลุ่ม และกิจกรรม

เสริมหลักสูตร

พันธกิจ 2 
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

• มีการจัดท�านโยบายและกรอบกฎหมายในระดับประเทศและ/หรือระดับพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการด�าเนินงานตามองค์ประกอบ

หลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

• ผู้บริหารจัดโครงสร้างด้านองค์กร มีนโยบาย และมีการประสานงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยง

และการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ รวมถึงการมอบหมายให้มีครูแกนน�าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าว

ทุกระดับชั้น 

• มีการจัดท�าแนวทางและกฎระเบียบในการก่อสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัย 

• การเลือกที่ตั้งโรงเรียน การออกแบบและก่อสร้างโรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบกฎหมาย 

• โรงเรียนมีการทบทวนมาตรการจัดการและลดความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนการจัดการโรงเรียน และ/หรือแผนการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน เพื่อให้หลักประกันว่า โรงเรียนมีแนวทางและแผน

เพื่อป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีสถานศึกษา การจัดซ้อมอพยพหนีภัยในโรงเรียน 

พันธกิจ 3 
ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้น
คืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

• มีงบประมาณที่จัดสรรไว้ส�าหรับลดความเสี่ยงในภาคการศึกษา

• มีแผนงานติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

• มีงบประมาณ ระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อจัดท�าหลักฐานที่เกี่ยวกับภัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มปริมาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

• แผนจัดล�าดับความส�าคัญของการปรับปรุงโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรและด�าเนินการ

• หน่วยงานด้านการศึกษาส่งเสริมให้มีการบ�ารุงรักษาอาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนเป็นประจ�าและส่ง

เสริมมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ไม่ใช่มาตรการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองการลงทุน

ในโรงเรียนรัฐบาล

• หน่วยงานด้านการศึกษามีการประเมินความต้องการ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรและนักเรียนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับที่เหมาะสม

• หน่วยงานด้านการศึกษามีการประเมินความต้องการ ยุทธศาสตร์และแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนเรื่องการ

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ

• ประเทศมีสื่อการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ

• ที่มีคุณภาพและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้ในวงกว้าง

พันธกิจ 4 
พัฒนาศักยภาพในการเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟื้นสภาพ
และซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการ
บูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ

• มีการวางแผนเพื่อจ�ากัดการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวหรือศูนย์อื่นๆ ในระหว่างที่โรงเรียนเปิดเทอม

• หน่วยงานด้านการศึกษามีแผนระดับประเทศและพื้นที่ในการประเมินความเสี่ยงภัยหลายชนิดและแผนในการจัดดการ

ความเสี่ยง โดยเน้นที่ความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงเรียน แผนการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและแผนการรับมือ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการคุ้มครองการลงทุนด้านการศึกษา

• หน่วยงานด้านการศึกษามีการซ้อมอพยพหนีภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีการจัดเป็นประจ�าทุกปีในทุกระดับเพื่อฝึกซ้อม

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และเพื่อทบทวนแผนการตอบสนองภัยพิบัติตามความจ�าเป็น
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ช่องว่างและประเด็นส�าคัญในล�าดับต้น (Gaps and Priorities)

1. แกนน�าระดับนานาชาติ (Global leadership) 
•	 Global	Alliance	for	Risk	Reduction	and	Resilience	in	the	Education	
Sector	(GADRRRES)	เป็นผูน้�าในการประสานความร่วมมอืระดบันานาชาตใิน
การให้การช่วยเหลือด้านวิชาการ	โดยพาะในการสนับสนนุการด�าเนนิงานเพือ่
โรงเรียนปลอดภัย

•	 บรูณาการเนือ้หาเรือ่งความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรยีนให้สอดคล้องกับการ
รณรงค์ระดบัโลกเพือ่การศกึษา	(Global	Campaign	for	Education),	กรอบ
เรือ่งการศึกษาส�าหรบัทุกคน	 (EFA),	Global	Partnership	 for	Education,	
Education	First,	UNGEI,	และ	INEE	MS.	

•	 บรูณาการเนือ้หาเรือ่งความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรยีนให้สอดคล้องกบัวาระ
การพัฒนาภายหลังปี	ค.ศ.	2015	(post-2015	Millennium	Development	
Goals)	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	และกรอบการด�าเนินงานเซนได	

•	 พัฒนาการช่วยเหลือส�าหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรณรงค์ระดับ
นโยบายและมาตรฐาน	 (ตวัอย่างเช่น	 ผ่านทาง	ASEAN,	 SAARC,	 ECOWAS,	
SEAMEO,	OAS,	RCRCY	ใน	LAC	ฯลฯ)

•	 จดัท�าประเดน็ส�าคญัท่ีควรจดัท�าการวจิยัและการเชือ่มโยงการปฏิบตังิานวิจยั	
•	 บูรณาการเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้เข้าไปอยู ่ในเอกสารส�าคัญ	
(enabling	 documents)	 ส�าหรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและด้าน
มนษุยธรรม

•	 ส่งเสริมเป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัโลกส�าหรบักรอบความปลอดภยัรอบด้าน
ในโรงเรียน	 (โปรดดู	 http://gadrrres.net/resources/css-targets-and-
indicators)	

•	 พฒันาและสาธิตวิธีการท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการประเมินความ
ปลอดภัยรอบด้านในโรงเรยีน	

2. อาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย  
    (Safe learning facilities) 
•	 จดัท�าและส่งเสรมิกระบวนการตรวจสอบส�าหรับรัฐบาล	แหล่งทนุ	องค์กรพฒันา
เอกชนและองค์กรชุมชนในการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรียนและศนูย์พฒันา
เดก็ปฐมวัยเพือ่ให้มัน่ใจว่า	“โรงเรยีนทีส่ร้างใหม่ทกุแห่งเป็นโรงเรยีนปลอดภยั”

•	 ท�าการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรยีนใหม่ตามมาตรฐานระดบัประเทศเพือ่ให้
สอดคล้องกบัแนวทางการศึกษาเพือ่ทกุคน	(universal	education)	

•	 จดัท�าและส่งเสรมิแนวทางท่ีใช้งบประมาณอย่างมปีระสิทธภิาพในการจดัล�าดบั
ความส�าคญัของอาคารและสิง่ก่อสร้างในโรงเรยีน	ส�าหรบัการประเมนิวามเสีย่ง
และจดัท�าตารางเวลาส�าหรับซ่อมแซมและสร้างทดแทน

•	 กระตุน้ให้รฐับาลระดบัประเทศประเมนิความปลอดภยัอาคารและสิง่ก่อสร้าง
ในโรงเรยีน	 จดัท�าแผนงานและด�าเนนิการตามแผนเพือ่ท�าให้โรงเรยีนมคีวาม
ปลอดภัยในระยะเวลาทีก่�าหนด

•	 จดัท�าและส่งเสรมิแนวทางด�าเนนิมาตรการทีไ่ม่ใช่โครงสร้างเพือ่ความปลอดภยั
ในโรงเรยีน

3. การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน  
    (School disaster and emergency management 
•	 จดัท�าและส่งเสรมิแนวทางส�าหรบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบด้านการศกึษาในเรือ่ง
นโยบายและแนวทางปฏบิตั	ิ ซึง่รวมถงึ	 คูม่อืขัน้ตอนมาตรฐานการปฏิบตังิาน	
(SOP)	การซ้อมอพยพ	การจดัท�าแผนรบัมือเหตกุารณ์ฉกุเฉนิและแผนการศกึษา
ต่อเน่ือง

•	 จดัท�าและส่งเสรมิแนวทางเรือ่งการลดความเสีย่งภยัพบิตัแิละการเตรยีมพร้อม
รบัมอื	และความปลอดภยัส�าหรบัครอบครวั	พ่อแม่และผูด้แูลเด็กทีป่ระจ�าอยู่
ในศนูย์เลีย้งเดก็และทีบ้่าน	

•	 พฒันาและส่งเสรมิการปรกึษาหารอืและแนวทางส�าหรบัการวางแผนเพือ่จ�ากัด
การใช้โรงเรยีนเป็นศนูย์อพยพชัว่คราวหลงัเกดิภยัพบิตั	ิรวมทัง้การวางแผนการ
ศกึษาต่อเนือ่งและการลงทนุด้านการพฒันาการศกึษา	

•	 จดัท�าและส่งเสรมิเครือ่งมอืการตดิตามและประเมนิผลเพือ่รกัษาความน่าเช่ือ
ถอืของการด�าเนนิงาน	

•	 ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลหลกัฐานเกีย่วกบัความเสีย่งในระดบัโรงเรยีน	

4. การศกึษาด้านการลดความเสีย่งและการรูร้บัปรบัตวัจากภัยพบัิติ 
     (Risk reduction and resilience education): 
•	 จัดท�าและส่งเสริมการเผยแพร่กระบวนการปรับเนื้อหาสารหลักส�าหรับครัว
เรอืนและชมุชนเรือ่งลดความเสีย่งจากภยัพบัิตทิัง้ในระดบัชาตแิละระดบัพืน้ที	่

•	 จดัท�าและเผยแพร่รปูแบบของ	“ขอบข่ายและล�าดับการเรยีนรู”้	(scope	and	
sequence)	ส�าหรับความรู	้ทกัษะ	และขดีความสามารถในด้านการลดความ
เสีย่งจากภยัพบิตัิ	

•	 จดัท�าและเผยแพร่เครือ่งมือการจดัการความรู้	ทีเ่อือ้ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	
สามารถให้ผูใ้ช้ให้คะแนนได้	 น�าไปใช้ซ�า้	 ปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทในพืน้ที่	
และสามารถทดสอบผลกระทบของสือ่การเรยีนการสอนดงักล่าวได้	

•	 จดัท�าและเผยแพร่สือ่การเรยีนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการทีห่ลาก
หลายของเดก็ทุกเพศ	ทกุวยั	รวมทัง้เดก็พกิาร

•	 ส่งเสรมิโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในระดบันานาชาต	ิ ภมูภิาค	 ระดบั
ชาตแิละระหว่างครผููส้อนและการเผยแพร่หลกัฐาน
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